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KẾ HOẠCH
Kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023

Thực hiện công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ năm 2023. UBND xã Quế Châu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 
công tác kiểm tra PCCC và CNCH năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC và CNCH nhằm phát hiện 

kịp thời các nguy cơ cháy, nổ, tai nạn để có giải pháp ngăn chặn kịp thời, đồng 
thời hướng dẫn các cơ sở, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân 
thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an toàn PCCC 
và CNCH tại cơ sở, địa bàn, khu dân cư, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên 
địa bàn xã.

- Thông qua kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH nhằm triển khai thống 
nhất và đồng bộ các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, tai nạn tại các cơ sở, địa 
bàn như công tác tuyên truyền, công tác xây dựng phong trào Toàn dân tham gia 
PCCC và CNCH, xây dựng lực lượng PCCC và CNCH tại chỗ trên địa bàn xã.

- Việc kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH tại các cơ sở phải đủ số lượt, 
đảm bảo đủ nội dung, đối tượng theo đúng quy định Nghị định số 136/2020/NĐ- 
CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Nghị 
định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 của Chính phủ quy định về công tác 
CNCH của lực lượng PCCC; Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 
của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC 
và Nghị định số 136/2020/NĐ- CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật PCCC; Thông tư số 141/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020 của 
Bộ Công an quy định công tác kiểm tra về PCCC và CNCH của lực lượng Công 
an nhân dân và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Các trường hợp vi phạm 
các quy định về an toàn PCCC phải được xử lý nghiêm, đối với trường hợp vi 
phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng quy định về PCCC, nguy cơ trực tiếp 
phát sinh cháy, nổ thì phải tạm đình chỉnh hoặc đình chỉ hoạt động theo quy 
định.

- Thông qua kiểm tra, tiến hành rà soát, lập hồ sơ quản lý đối với cơ sở 
mới phát sinh.

II. NỘI DUNG VÀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA
1. Nội dung kiểm tra
- Nội dung kiểm tra về PCCC và CNCH được quy định tại khoản 2 Điều 
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16 Nghị định số 136/2020/NĐ- CP ngày 24/11/2020 và khoản 2 Điều 12  Nghị 
định số 83/2017/NĐ-CP. Trong đó cần tập trung và trách nhiệm của người đứng 
đầu cơ sở trong việc quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của luật 
PCCC; Hồ sơ quản lý công tác PCCC tại cơ sở; Kiểm tra việc bố trí, sắp xếp 
hàng hóa; các điều kiện, khoảng cách an toàn PCCC, lối thoát nạn, phương án 
thoát nạn, phương án chữa cháy cơ sở, hoạt động của hệ thống chiếu sáng sự cố, 
đèn chỉ dẫn thoát nạn, các phương tiện cứu hộ, cứu nạn tại chỗ; hệ thống giao 
thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy; các điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC 
trong sử dụng điện, chống sét, hệ thống thông gió, hút khói, vệ sinh công 
nghiệp; quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt; các biện pháp phòng chống cháy lan, 
cháy lớn; Tình trạng kỹ thuật và chất lượng hoạt động của hệ thống báo cháy, 
chữa cháy, phương tiện chữa cháy tại chỗ, phương tiện cứu người đã được trang 
bị; Công tác tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ, tuyên truyền, huấn luyện 
nghiệp vụ PCCC và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của lực lượng này; 
việc tổ chức trực phát hiện cháy về đêm; việc tổ chức thực tập phương án chữa 
cháy cơ sở...

- Trong công tác kiểm tra cần lồng ghép công tác tuyên truyền và xây 
dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC và CNCH, công tác huấn luyện 
nghiệp vụ chữa cháy và CNCH cho đội PCCC cơ sở, đội PCCC dân phòng trên 
địa bàn xã.

2. Đối tượng kiểm tra:
Đối tượng kiểm tra theo quy định tại  khoản 1 Điều 16 Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của chính phủ theo phân cấp quản lý.

III. CÁCH THỨC, THỜI GIAN TIẾN HÀNH KIỂM TRA

1. Đối với kiểm tra định kỳ
- Căn cứ số lượng cơ sở được phân công quản lý và tình hình thực tế, giao 

Công an xã tham UBND xã ban hành kế hoạch kiểm tra hàng tháng đảm bảo các 
yêu cầu quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ- CP ngày 24/11/2020, Nghị 
định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 
31/12/2020, Thông tư số 08/2018/TT-BCA và Thông tư số 141/2020/TT-BCA 
ngày 23/12/2020 của Bộ Công an.

- Đảm bảo 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải được kiểm tra 
an toàn về PCCC và CNCH theo quy định.

2. Đối với kiểm tra đột xuất
Căn cứ tình hình công tác PCCC và CNCH tại các cơ sở giao Công an xã 

tham mưu UBND xã ban hành kế hoạch kiểm tra đột xuất theo quy định.
3. Kiểm tra an toàn PCCC và CNCH khác
- Ngoài công tác kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH định kỳ, đột xuất, 

Công an xã chủ động tham mưu UBND xã tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC và 
CNCH bảo vệ Lễ, hội, bảo vệ các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn xã.

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC theo yêu cầu của Nhân dân, 
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doanh nghiệp; phối hợp tổ chức kiểm tra, thanh tra chấp hành pháp luật về 
PCCC và CNCH theo quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh 
có điều kiện về ANTT.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Công an xã
- Chủ động nắm thông tin về các cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn xã 

và tham mưu UBND tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở thuộc phạm vi quản lý.
- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng để các cơ sở thuộc đối tượng kiểm tra thực hiện nghiêm các quy định về 
PCCC và CNCH đối với cơ sở của mình.

- Bố trí lực lượng tham gia thường trực, ứng trực bảo đảm an toàn PCCC 
và CNCH khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. 

2. Các ban ngành, tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã.
- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng theo chức năng, nhiệm vụ của mình.
- Tổ chức quán triệt đến các hội viên, đoàn viên do mình quản lý về tầm 

quan trọng của công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH; nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

- Sẵn sàng về con người và phương tiện tham gia công tác bảo đảm an 
toàn PCCC, CNCH; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, nhanh chóng và an 
toàn đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy của lãnh đạo các cấp.

3. Ban tài chính – kế toán xã
- Tham mưu UBND xã chi kinh phí phục vụ công tác kiểm tra PCCC và 

CNCH năm 2023.
4. Lực lượng Công an viên, Thôn đội và Dân phòng
- Sẵn sàng tham gia các hoạt động đảm bảo an toàn PCCC và CNCH khi 

có mệnh lệnh từ cấp trên.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ nội dung kế hoạch này Công an xã triển khai thực hiện nghiêm 

túc. Mọi tình hình, diễn biến liên quan đến cháy, nổ, sự cố, tai nạn kịp thời báo 
cáo về  Lãnh đạo UBND xã để được chỉ đạo, hướng dẫn.

2. Các ngành, đoàn thể và Công an viên, Thôn đội và Dân phòng trên cơ 
sở chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với Công an xã để tổ chức thực 
hiện./. 
      Nơi nhận:                                                      
   - Công an huyện (B/cáo);
    - UBND xã (B/cáo);                                
    - Các ngành, đoàn thể (P/h thực hiện);          
    - Lưu: VT, CAX.

      TM.UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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